ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă
prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Jude țului Călăra și,
pentru anul 2019
Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 29.08.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Economice, înregistrat sub nr. 12358 din 16.07.2019;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea
Domeniului Public si Privat al Judetului;
- adresele Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a județului Călărași, nr. 1841 din
01.07.2019 şi nr. 1949 din 03.07.2019, înregistrate la Consiliul Județean Călărași sub nr. 11593 şi nr. 11594
din 03.07.2019;
- prevederile art. 7 lit a 2), art. 20 alin. (1) și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice locale de eviden ță a persoanelor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 484 din Codul Fiscal din 2015, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 11 alin. (1), (2) și (6) lit. b) din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 97/2005
privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetă țenilor români, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 12 și art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și
schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 323/2003, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată;
- prevederile art. 84 alin. (5), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. b), d), f), alin. (3) lit. c) şi alin. (5)
lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă taxele speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate
de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Jude țului Călăra și, pentru anul 2019, din
competența Consiliului Călărași, pentru anul 2019, stabilite în sume fixe, prevăzute în Anexa nr. 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se aprobă Regulamentul privind încasarea taxelor speciale pentru activită țile de eviden ță a
persoanelor și stare civilă prestate de către Direc ției Comunitare de Eviden ță a Persoanelor a Jude țului
Călărași, prezentat în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Direcția Economică și Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Jude țului Călăra și
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta celor interesați.
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Nr. 146
Adoptată la Călărași
Astăzi 29.08.2019
Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MUREȘANU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDE ȚULUI,
Emil MU ȘAT

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 146 din 29.08.2019
TAXE SPECIALE,
pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă
prestate de Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași,
pentru anul 2019
Nr.
crt
.
1.

2.

3.

DENUMIRE TAXĂ SPECIALĂ
Taxă pentru analiza cererii privind soluționarea unor cazuri
deosebite pentru eliberarea actului de identitate la DCEP a jud.
Călărași, situație prevăzută de art. 14, alin. (6) din OUG 97/2005,
în regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii la DCEP și efectuării plății
Taxă pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în
registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale
cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de
urgență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării
dosarului la DCEP și efectuării plății
Taxă pentru procesarea și analiza dosarului în vederea solu ționării
cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale
administrativă, în regim de urgență, în termen de 7 zile lucrătoare
de la data înregistrării dosarului la DCEP și efectuării plă ții

CUANTUM

70 lei

450 lei

500 lei

Se exceptează de la plata taxelor speciale, în scopul exercitării atribuţiilor legale, următoarele:
a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale
şi justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin
modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale;
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi
impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia;
g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii
sociale a persoanelor vârstnice;
h) poliţia locală;
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege;
j) solicitările de eliberare a actelor de identitate la DCEP pentru sprijinirea activităţii
specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale;
k) persoanele fizice care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui și a
prenumelui sau a numai a unuia dintre acestea, când numele și/sau prenumele este format din
expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod.
l) persoanele fizice care solicită transcrierea în registrele de stare civilă române a
certificatelor/ extraselor de deces, întocmite de autoritățile străine;
m) Cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art. 10
și 11 din Legea nr. 21/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și care nu au avut
niciodată domiciliul în România nu pot opta pentru plata taxei prevăzută la pct. 2, și anume Taxa
pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor
de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență.
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MUREȘANU

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 146 din 29.08.2019

REGULAMENT
privind aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor speciale pentru activitățile
de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către
Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași, pentru anul 2019
Art. 1. - Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și
modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale
pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direc ția
Comunitară de Evidență a Persoanelor a județului Călărași.
Art. 2. - Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului
Județean Călărași, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru finan țarea
cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor
a județului Călărași.
Art. 3. - Taxele speciale instituite în baza art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, sunt:
Taxe speciale în regim de urgență:
1. Taxa pentru analiza cererii privind soluționarea unor cazuri deosebite pentru eliberarea
actului de identitate la DCEP a jud. Călărași, situație prevăzută de art. 14 alin. (6) din OUG
97/2005, în regim de urgență, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la
DCEP și efectuării plății;
2. Taxa pentru analiza dosarului în vederea avizării transcrierii în registrele de stare civilă
române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autorită țile străine, în
regim de urgență, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la DCEP și
efectuării plății;
3. Taxa pentru procesarea și analiza dosarului în vederea soluționării cererii de
schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în regim de urgen ță, în
termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la DCEP și efectuării plă ții.
Art. 4. - Taxele speciale se aprobă pentru finanțarea activității Direcției Comunitare de
Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, instituție ce func ționează în interesul persoanei
fizice și juridice.
Art. 5. - Taxele se încasează la casieria Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a
județului Călărași sau prin mandat poștal și se fac venit propriu al instituției.
Art. 6. - Taxele speciale se încasează numai la cererea persoanelor fizice și juridice care
se folosesc de serviciile publice locale pentru care acestea au fost instituite.
Art. 7. - Taxele speciale sunt aduse la cunoștința publică prin publicarea pe site-ul
Consiliului Județean Călărași și afișare la sediul Direcției Comunitare de Eviden ță a
Persoanelor a județului Călărași.
PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
Întocmit, redactat,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Paraschiva MUREȘANU

